BIJLAGE 3
Bron: www.slo.nl
Nieuwe kerndoelen onderbouw VO
Onderstaande tekst is afkomstig uit bijlage 2 bij Beweging in de onderbouw, het eindadvies van de
Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. Dit advies is uitgebracht in juni 2004.
Toelichting
De kern van de opdracht van de Minister aan de Taakgroep bestaat eruit een alternatief te bieden voor
de huidige kerndoelen basisvorming. Het bijzondere van de opdracht is dat het advies tot stand moet
komen in goede samenspraak met de mensen die op school werken, leraren en schoolleiders. Dat
betekent op zichzelf al een wezenlijke vernieuwing, want de huidige regeling is vooral het product van
vakdeskundigen en organisaties die diverse deelbelangen vertegenwoordigen. Een tweede keerpunt is
dat de voorstellen van de Taakgroep ertoe moeten leiden dat scholen meer zeggenschap krijgen over
het aanbod. Niet zozeer als doel op zich, maar als middel om meer samenhang en meer differentiatie in
het aanbod te krijgen. Samenhang moet bovendien worden bevorderd door de ontwikkeling van
scenario’s waarin scholen kunnen kiezen voor bredere leergebieden.
Inhoudelijk moeten de kerndoelen volgens de opdracht gebaseerd zijn op elementen uit de
schoolvakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde, techniek, informatiekunde,
biologie, verzorging, aardrijkskunde, geschiedenis, de kunstvakken en lichamelijke opvoeding. Scholen
moeten de kerndoelen kunnen uitwerken tot verschillende onderwijsarrangementen, passend bij
verschillende leerlingprofielen, in een programma dat in tweederde van de leertijd van twee leerjaren
haalbaar is. De resterende leertijd is een differentieel deel, dat in principe buiten de werking van de
kerndoelen valt.
Werkwijze
Starten vanuit de schoolpraktijk levert ook nieuwe benaderingen op. Het gesprek met de scholen gaat
niet in de eerste plaats over de inhoud, maar vooral over de werking van een regeling kerndoelen.
Welke effecten heeft de regelgeving op het werk van leraren en leerlingen? Wat zijn mogelijkheden voor
de scholen om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen? Dat was voor de Taakgroep een
belangrijke reden om het voorstel voor nieuwe kerndoelen een onderdeel te maken van een integraal
eindadvies over het onderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Het denk- en ontwikkelproces bij het formuleren van het voorstel voor nieuwe kerndoelen heeft zich
ondertussen wel in alle openheid afgespeeld. In verschillende documenten heeft de Taakgroep inzicht
gegeven in dit proces: brieven aan de Minister, werkdocumenten voor de scholen, tussenrapportage
aan de Minister. Ook op andere manieren zijn overwegingen en standpunten uitgewisseld en is het
gesprek erover gestimuleerd: website, regionale platforms van scholen, informeel overleg en
consultatie, raadplegingen, schoolbezoeken, landelijke conferenties. De tweede versie van het ontwerp
voor kerndoelen is ook afzonderlijk voor advies voorgelegd aan organisaties van belanghebbenden en
aan deskundigen. De reacties zijn zorgvuldig overwogen en zoveel mogelijk in het definitieve voorstel
verwerkt.
Uitgangspunten
We hebben drie centrale uitgangspunten geformuleerd als richtsnoer bij de te maken keuzes: een
leerling-gerichte dynamiek, variëteit en een stimulans tot samenhang. In de twee werkdocumenten voor
scholen en in de tussenrapportage aan de Minister zijn deze punten uitgebreid aan de orde geweest.
Hier worden ze kort aangeduid en in verband gebracht met de gemaakte keuzes in het voorstel voor
kerndoelen.
Het allereerste doel is onderwijs dat het leren door de leerling in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs bevordert. Het onderwijsaanbod van de nieuwe onderbouw moet daarom vooral worden
bepaald door ideeën over de ontwikkeling van het leren van leerlingen tussen 12 en 14 jaar. Dit is
uitgewerkt in een algemene karakteristiek, die als centraal referentiekader voor het programma in het
voorstel voor kerndoelen is opgenomen.
Ook in de formulering van de kerndoelen geven we het belang van een leerling-gerichte benadering
aan. Alle kerndoelen beginnen met 'De leerling leert ..'. Hoewel dat hier en daar wat geforceerde
formuleringen oplevert, hebben we daar toch consequent voor gekozen. Zo willen we onderstrepen dat
het gaat om het actieve leren van de leerling. We sluiten met de formulering 'de leerling leert' ook aan bij
de commissie kerndoelen basisonderwijs, de commissie-Wijnen, die in haar voorstel voor kerndoelen
voor het basisonderwijs steeds het werkwoord ‘leren’ gebruikt als aanduiding van zowel het proces als
het resultaat.
In de tussenrapportage hebben we aangegeven dat het uitgangspunt variëteit verder gaat dan het
oorspronkelijke 'omgaan met verschillen' in de basisvorming. Niet alleen leerlingen verschillen, ook
leraren, scholen en hun omgeving. Er is ook niet slechts één goede manier om met verschillen tussen

leerlingen of met specifieke kenmerken van de omgeving om te gaan. Leraren en scholen moeten
keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun professionele inzichten, mogelijkheden en ambities. Dat is
een noodzakelijke voorwaarde om draagvlak voor en kwaliteit van schoolontwikkeling in de onderbouw
te bereiken. Daarmee onderstrepen we het belang van meer zeggenschap voor scholen over het
onderwijsaanbod. In het voorstel voor nieuwe kerndoelen komt dat tot uiting in de beperking van het
aantal kerndoelen tot 58, in de globale, algemene formulering van de kerndoelen en in het voorstel om
scholen zelf te laten bepalen, hoe ze de kerndoelen in hun onderwijsaanbod ordenen.
In de opdracht aan de Taakgroep is nadrukkelijk aangegeven dat de nieuwe set kerndoelen de
samenhang in het onderwijsaanbod moet bevorderen. We hebben ze daarom tijdens de ontwikkeling
vanaf het begin als één geheel gepresenteerd. We hebben de nieuwe kerndoelen ook in verband
gebracht met ordening van het programma, samenwerking in het lesgeven, leren door de leerlingen en
organisatie van het onderwijs. In het voorstel zelf hebben we het streven naar samenhang zichtbaar
gemaakt door de kerndoelen door te nummeren en in zeven vak- of leergebieden te groeperen.
Kerndoelen
Ten opzichte van de bestaande situatie is de belangrijkste voorgestelde verandering de beperking van
het aantal nieuwe kerndoelen tot 58, de algemenere formulering en het voorstel om scholen zelf te laten
bepalen, hoe ze de kerndoelen in hun onderwijsaanbod ordenen.
Om ruimte te maken voor eigen aanbodkeuzes moet het aantal kerndoelen beperkt zijn. Daardoor
krijgen scholen naast het verplichte aanbod ruimte om zelf een deel van het onderwijsaanbod te
bepalen. Daartoe is in het aantal voorgestelde kerndoelen beperkt tot 58. Maar ook de kerndoelen zelf
moeten tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen en tussen scholen. De Taakgroep stond in
principe voor de keuze om de kerndoelen voor de verschillende niveaus heel specifiek te formuleren of
ze algemeen te formuleren en zo ruimte te laten voor uitwerking op verschillende niveaus. De eerste
keuze zou in een langdurig en waarschijnlijk moeizaam proces tot gedetailleerde leerdoelen leiden op
ten minste drie en misschien wel vijf of zes verschillende niveaus: één voor elke schoolsoort of leerweg.
Het zou ook gedetailleerde landelijke regelgeving opleveren die eerder belemmerend dan stimulerend
is. Vanuit de overweging dat scholen optimaal ruimte moeten krijgen om hun leerlingen arrangementen
op maat te bieden, hebben we gekozen voor één set globaal geformuleerde kerndoelen.
De school kan daarbinnen verschillende uitwerkingen naar niveau en ordening kiezen. Daarmee maken
we een duidelijke keuze in de formele functie van de kerndoelen: het gaat niet om een specificatie van
uniforme leerresultaten, maar om een kader waarbinnen de school echte aanbodkeuzes kan maken.

Ruimte voor variëteit kan ook worden geboden in de ordening en de samenhang van de kerndoelen. De
opdracht aan de Taakgroep was om een samenhangende set doelen te formuleren die elementen uit
ten minste twaalf vakken omvat. We hebben de kerndoelen binnen de set geordend in zeven grotere
vak- en leergebieden: Nederlands, Engels, wiskunde, Mens en natuur, Mens en maatschappij, Kunst en
cultuur, Bewegen en sport. Daarmee kiezen we voor een ordening op basis van inhoudelijke
samenhang, waar veel (vooral vmbo-)scholen naar zoeken. De indeling komt in grote lijnen ook overeen
met de voorstellen voor het basisonderwijs. Alleen zijn daarin de twee leergebieden Mens en natuur en
Mens en maatschappij opgenomen in één breed leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.
De gekozen groepering geeft niet de enig denkbare of enig wenselijke samenhang weer. Alleen al op
basis van samenhang in leerinhouden zijn verschillende ordeningen van smal naar breed mogelijk: in
traditionele vakken; in een combinatie van vakken en vakoverstijgende projecten; in leergebieden van
verschillende breedte. Daarnaast is samenhang aan te brengen die gebaseerd is op het leerproces van
de leerling: ontwikkelingslijnen van vaardigheden, begripsvorming, competenties, en dergelijke. Juist die
zijn van belang bij beslissingen, hoe het onderwijs aan leerlingen wordt aangeboden. Daarom moet de
mogelijkheid van variëteit zich ook uitstrekken over de manier waarop de kerndoelen in het aanbod aan
de leerlingen worden geordend.
Volgens de opdracht wordt de Taakgroep ook geacht op basis van ervaringen in scholen één of meer
leergebieden Natuur te ontwikkelen en daarvoor een eerste voorstel uit te werken. In de opdrachtbrief is
toegelicht dat het gaat om verschillende modaliteiten, maar dat prioriteit wordt gelegd bij twee smallere
leergebieden Natuur en techniek en Natuur en gezondheid. Voor de korte termijn acht men dit het
meest realistisch en kansrijk, vooral in verband met de ontwikkeling van leermiddelen.
Met dit uitgangspunt zijn we aan de opdracht begonnen. Dat lukte niet. Het bleek niet mogelijk om, met
de twee genoemde leergebieden als startpunt, tot een samenhangend geheel te komen waarbinnen ook
nog andere ordeningskeuzes mogelijk waren, bijvoorbeeld afzonderlijke vakken, één breed leergebied
Mens en natuur of verschillende combinaties met projecten. We zijn daarom opnieuw begonnen en
hebben het geheel van uitgangspunten en kerndoelen genomen als startpunt voor het denken over de
ordening van het onderwijsaanbod.
Vanuit het gesprek met de scholen over het werkdocument is vervolgens verder gewerkt met een
ordening van de kerndoelen in brede leergebieden, gecombineerd met de mogelijkheid voor scholen,

om in het aanbod zelf een ordening te kiezen. In de ontwikkeling van programmalijnen en
voorbeelduitwerkingen voor leergebieden is wel enige prioriteit gelegd bij de combinaties natuur/scheikunde/techniek (Natuur en techniek) en biologie/verzorging (Natuur en gezondheid).
Maar ontwikkelingen in scholen gaan snel. Scholen willen in de ordening van het aanbod verschillende
keuzes kunnen maken en daarin ook een ontwikkeling door kunnen maken. Daarmee komt de kwestie
van passende leermiddelen in een ander licht te staan. Het gaat niet om 'elke ordening zijn eigen
leermiddel'. Dat is een onbetaalbare en onhaalbare weg. Het gaat om leermiddelen die flexibel in te
zetten zijn in verschillende ordeningen. In een experimentele setting wordt dit idee in een
samenwerkingsproject van scholen, educatieve uitgeverijen, SLO en de landelijke pedagogische centra
verder uitgewerkt en ontwikkeld. Beperking tot één mogelijkheid, zoals ordening in Natuur en techniek
en Natuur en gezondheid, is in dit kader ongewenst: scholen moeten juist keuzes kunnen maken geen
nieuwe ordening opgelegd krijgen. Een al te sterke nadruk op uitwerking in Natuur en techniek en
Natuur en gezondheid zou daarin eerder remmend werken dan stimulerend.
In sommige reacties op de versie van het kerndoelenvoorstel die we in november 2003 hebben
verspreid, zijn kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop en de mate waarin de samenhang in het
voorstel was aangegeven: de indeling te traditioneel, de vakken nog te herkenbaar, de samenhang
tussen de leergebieden te weinig zichtbaar. Waar mogelijk zijn we aan deze kritiek tegemoet gekomen.
Maar we stuitten ook op beperkingen. Zo werden we gewezen op de mogelijkheid de samenhang beter
en anders aan te brengen door het aanbod in termen van competenties te formuleren. Op dit moment is
het competentiebegrip echter nog onvoldoende ontwikkeld om het verplichte onderwijsaanbod in
competenties te kunnen formuleren.
We zien wel stimulerende ontwikkelingen naar competentiegericht leren, vooral in het meer
beroepsgerichte onderwijs. Daarom is het belangrijk dat nieuwe kerndoelen geen belemmering vormen
voor verdere ontwikkeling in die richting. We zien het voorstel als een stap in een voortgaande
ontwikkeling. We willen regelgeving die stimuleert om vanuit vakgericht werken stappen te zetten naar
meer samenhang. Nieuwe regelgeving moet geen belemmering opwerpen voor wie verder wil en op
andere manieren samenhang wil aanbrengen. Vingeroefeningen van onder andere de SLO geven
aanwijzingen dat het voorstel daaraan voldoet. We menen dat het voorstel past in de huidige fase van
ontwikkeling van het onderwijs en het onderwijsbeleid. Maar het is ook niet volmaakt en niet voor de
eeuwigheid bedoeld. Naarmate schoolontwikkeling voortschrijdt en competentiegericht onderwijs zich
wellicht verder ontwikkelt, zullen deze kerndoelen minder voldoen.
Onderdelen
De kerndoelen worden voorafgegaan door een algemene karakteristiek van het onderwijs in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO), die de algemene kwaliteitskenmerken beschrijft.
Daarvoor hebben we twee uitgangspunten genomen: de ontwikkelingsfase van de 12-14 jarige
leerlingen en de positie van de onderbouw VO in het onderwijsstelsel. Deze uitgangspunten zijn niet
beperkt tot het kerndeel van het curriculum, waarvoor de kerndoelen gelden. De algemene
karakteristiek moet dan ook voor al het onderwijs in de onderbouw VO gelden: de leerling leert actief en
zelfstandig, samen met anderen, oriënterend en in samenhang, in een doorlopende leerlijn, en in een
uitdagende, gezonde en veilige omgeving.
Er zijn ook vak- en leergebiedspecifieke karakteristieken, met een vergelijkbare functie als de algemene
karakteristiek: ze duiden het perspectief aan waarin de kerndoelen moeten worden geplaatst. Ze geven
het belang en de kern aan van het vak- of leergebied, ze beschrijven in algemene termen de inhoud van
het vak- of leergebied en de relatie met het basisonderwijs, ze gaan in op de bijdrage van ict en op het
belang en de kenmerken van contexten, en ze wijzen op de samenhang met andere vak- en
leergebieden.
De kerndoelen vormen een kader voor het nader definiëren van kwaliteit op schoolniveau. Ze geven
geen specifiek niveau aan en laten de didactische invulling grotendeels open. De school kan op basis
van de 58 doelen een eigen ordening aanbrengen, een eigen arrangement van leeractiviteiten
ontwerpen met eigen didactische accenten en op verschillende prestatieniveaus.
De tien kerndoelen voor het vakgebied Nederlands zijn vooral gericht op de communicatieve functie van
de Nederlandse taal en kennen een belangrijke plaats toe aan strategische vaardigheden. Culturele en
literaire aspecten hebben een meer bescheiden plek gekregen, in de kerndoelen 2 en 8. Daarmee is
niet aangegeven dat ze niet de moeite waard zijn. Het kerndeel moet die doelen omvatten die voor alle
leerlingen cruciaal zijn. Naar het oordeel van de Taakgroep betreft dat in de eerste plaats de
communicatieve functie.
Ook de acht kerndoelen voor het vakgebied Engels zijn gericht op de communicatieve functie. De
nadruk ligt op Engels als wereldtaal. Daarom is ook geen kerndoel over land- en volkenkunde
opgenomen. Kerndoel 11 is een procesdoel: veel luisteren is in deze fase van belang, zonder dat
precies aangegeven kan worden wat daarvan in meetbare termen het resultaat is. Vooral met de
kerndoelen 11, 14, 15, 16 en 17 kan de relatie worden gelegd met het Europees Referentiekader.
Afhankelijk van de leerlingenpopulatie kan de school zich oriënteren op de resultaatbeschrijvingen van
de cellen in A1, A2 en B1 in het Referentiekader.

In discussies over de kerndoelen voor het vakgebied wiskunde lopen de vragen over wat de leerling
leert en hoe de leerling leert misschien wel het meest door elkaar. Gaat het om wiskunde leren en
begrijpen via de context of gaat het om de context begrijpen met wiskunde? We hebben met de
vakspecifieke karakteristiek en de negen kerndoelen geprobeerd om ruimte te laten voor verschillende
opvattingen en leerstijlen. Uiteindelijk gaat het in het kerndeel in de eerste plaats om de
gebruiksmogelijkheden van wiskunde buiten en binnen school. In vergelijking met de versie van
november 2003 heeft algebra met kerndoel 25 een meer zichtbare plaats gekregen.
De acht kerndoelen van het leergebied Mens en natuur bestrijken een groot inhoudelijk domein. Ze
geven in globale termen aan waar het in het leergebied om gaat: een onderzoekende houding ten
opzichte van de natuur, herkennen van samenhangen en wisselwerkingen, verbinden van theorieën en
modellen met praktisch werk en waarneming, bevorderen van duurzaamheid. Het begint bij vragen
stellen (28, 31) en gaat via de benadering van sleutelbegrippen (29, 30) naar kerndoelen waarin meer
specifieke onderwerpen en vaardigheden worden genoemd (32 t/m 35).
In de twaalf kerndoelen van het leergebied Mens en maatschappij is een enigszins vergelijkbare
structuur te herkennen: vragen stellen en onderzoek doen (36, 39), verschijnselen in tijd en ruimte
plaatsen (37, 38), gebruik van bronnen (40, 41, 42) en de inhoudelijke thema's (42 tot 47) geordend van
dichtbij en kleinschalig naar verder weg of grootschalig. De kerndoelen 37 en 38 hebben daarin een
instrumentele functie: een historisch kader van tijdvakken en een geografisch beeld van de wereld zijn
geen doel maar middel. De thema's van de kerndoelen 42 tot 47 zijn niet specifiek voor de vakken
aardrijkskunde en geschiedenis. Ze zijn gekozen op grond van de algemene en de leergebiedspecifieke
karakteristiek, en de relevantie voor leerlingen.
Met de vijf kerndoelen voor het leergebied Kunst en cultuur wordt het gemeenschappelijke en het
gelijkwaardige van de verschillende kunstzinnige disciplines benadrukt. Doel is een brede oriëntatie op
kunst en cultuur. De kerndoelen geven ook variatie in activiteiten aan: eigen werk maken en
presenteren, andermans werk ervaren en plaatsen, verslag doen van activiteiten, en reflecteren op
eigen en andermans werk.
In de zes kerndoelen voor het vakgebied Bewegen en sport gaat het om een brede oriëntatie op
verschillende soorten bewegingsactiviteiten en daarin het verkennen en uitbreiden van de eigen
mogelijkheden (53 t/m 55). Omdat leren in dit leergebied bij uitstek samenwerking vereist, zijn daarvoor
afzonderlijke kerndoelen opgenomen (56 en 57). Het laatste kerndoel (58) legt de relatie met
gezondheid en welzijn.
Voorstel
Algemene karakteristiek van het onderwijs in de onderbouw VO
Het onderwijs in de onderbouw maakt deel uit van het funderend onderwijs (primair en voortgezet
onderwijs). In het stelsel als geheel bevindt de onderbouw zich tussen het basisonderwijs en de
bovenbouw van de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. In de ontwikkelingsfase van
e
e
leerlingen krijgt dit onderwijs een plaats tussen het 12 en het 14 jaar. De positie op deze twee
dimensies bepaalt in belangrijke mate het eigene van deze fase van ontwikkeling.
Ten eerste is daar het perspectief van de leerling, het opgroeiende kind tussen 12 en 14 jaar. Jongeren
ontwikkelen zich in deze fase vaak snel en soms ook schoksgewijs. Het is bij uitstek een fase van
ontdekken van je talenten en je mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Er is sprake van groei,
lichamelijk en zeker ook mentaal en sociaal. Kinderen verbreden hun blik, worden zelfstandiger, kiezen
steeds meer hun eigen sociale verbanden en ontwikkelen daarin hun eigen opvattingen, waarden,
interesses en voorkeuren. De begrippen ‘afstand’ en ‘verkennen’ zijn centrale en kenmerkende
begrippen voor deze ontwikkelingsfase. Kinderen moeten vaak verder van huis, verlaten de basisschool
in hun directe omgeving en gaan naar een school voor voortgezet onderwijs in een andere wijk, dorp of
stad.
Geleidelijk aan komen zij ook figuurlijk meer los van thuis. Vertrouwde opvattingen, waarden, normen en
gewoonten stellen zij ter discussie. Ook de relatie tot leerkrachten verandert: er komt een einde aan de
situatie waarin de leerling de hele schooldag te maken had met één of twee leerkrachten, ook nog eens
in een eigen klaslokaal. In hun nieuwe werkelijkheid wisselen leerlingen
een aantal malen per dag van leerkracht, vak en lokaal.
Het tweede perspectief is dat vanuit het stelsel. De onderbouw combineert het funderende karakter van
het basisonderwijs met het oriënterende karakter van de eerste fase van het voortgezet onderwijs.
Inhoudelijk gaat het om basiskennis en -vaardigheden die de samenleving voor alle leerlingen van
belang vindt voor een goed maatschappelijk functioneren, nu en later. Deze inhoud wordt daarom
vastgelegd in de kerndoelen voor de onderbouw. Daarnaast is in het stelsel als geheel de onderbouw bij
uitstek een periode van oriëntatie en keuze: de laatste periode waarin leerlingen nog mogelijkheden
hebben om zonder al te grote problemen over te schakelen naar een ander schooltype of naar een

andere leerweg. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn ze bezig met keuzes die van invloed
zijn op hun verdere (school)loopbaan. In de verschillende onderwijsactiviteiten oriënteren leerlingen zich
daartoe op zichzelf (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?), op hun ontwikkelingsmogelijkheden (hoe zou ik
willen worden, hoe zou mijn leven er uit kunnen zien, wat wil ik leren?) en op de wereld van studie en
beroep (welke mogelijkheden zijn er voor mij?).
Het onderwijs in de onderbouw wil recht doen aan de ontwikkelingsfase van kinderen in de leeftijd van
12 tot 14 jaar door hen te helpen hun wereld te begrijpen en uit te breiden, hen te leren omgaan met
verschillen tussen individuen en groepen mensen, en door hen in staat te stellen in toenemende mate
zelf sturing te geven aan hun leren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.
De belangrijkste kenmerken van het onderwijs in de onderbouw zijn:
De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig
Recente inzichten in hoe kinderen leren, maken duidelijk dat actief en zelfstandig leren een hoger
rendement oplevert dan passief. Daarnaast komt het tegemoet aan de behoefte aan zelfstandigheid van
kinderen in deze ontwikkelingsfase. Om actief en zelfstandig leren mogelijk te maken, is ‘leren leren’
een wezenlijk onderdeel van het onderwijs.
De leerling leert samen met anderen
Ook hierbij speelt de rendementsgedachte een rol, maar het samen leren en werken biedt ook
mogelijkheden tot het ontwikkelen en uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden.
Daarnaast kan het leiden tot reële oefensituaties in het leren erkennen van en leren omgaan met
verschillen tussen mensen.
De leerling leert in samenhang
Het is voor leerlingen soms moeilijk de samenhang te zien tussen de verschillende vakken in het
voortgezet onderwijs. ‘Leren in samenhang’ betekent onder andere dat leerkrachten die relaties tussen
de inhoud uit de verschillende vakken en leergebieden aanbrengen, en dat zij leerlingen laten werken
vanuit het geheel naar het deel.
De leerling oriënteert zich
Het oriënterend karakter van de onderbouw betekent onder andere dat leerlingen zicht krijgen op de
mogelijkheden voor hun verdere (school)loopbaan, op de kenmerken van verschillende soorten arbeid
en op de samenleving waarin zij leven. Daartoe hoort ook de oriëntatie op waarden, normen en
opvattingen in onze maatschappij.
Onderwijs met een oriënterend karakter impliceert dat leerlingen leren keuzes te maken tussen de
mogelijkheden die zij door hun oriëntatie ontdekken. Zij toetsen deze mogelijkheden aan de eigen
interesses en ambities.
De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving
Uiteraard behoren nieuwe, moderne leermiddelen (waaronder ict) en een veilig en schoon gebouw deel
uit te maken van de leeromgeving van een leerling. Maar er is meer. Leerlingen van 12 – 14 jaar
verkennen mogelijkheden en grenzen van zichzelf en anderen. Ze zoeken daarin ook uitdagingen en
risico’s. Hun leeromgeving moet daaraan tegemoetkomen en tegelijkertijd voor veiligheid zorgen: een
klimaat dat prikkelt tot leren; contexten die realistisch en herkenbaar zijn; een sfeer waarin fouten
gemaakt mogen worden; conflicten die opgelost worden door met elkaar te praten en naar elkaar te
luisteren, en waarin gezond en verantwoordelijk gedrag wordt gestimuleerd.
De leerling leert in een doorlopende leerlijn
Onderwijs in de onderbouw wordt gekenmerkt door de zorg voor een doorlopende leerlijn, over de
breuken binnen het stelsel heen: van primair naar voortgezet onderwijs en van onderbouw naar
bovenbouw. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat de verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt.
Duidelijke overgangen bieden de leerling ook sterke mogelijkheden tot bewust ervaren van groei.
Onderwijs en begeleiding moeten erop gericht zijn de leerling zo goed mogelijk over de breuklijnen heen
te helpen en de groei-ervaring voor elke leerling tot een positieve te maken.

Nederlands

Karakteristiek
Onderwijs in de Nederlandse taal heeft tot doel de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten. Brede
beheersing van de taal maakt het leerlingen mogelijk om intensief deel te nemen aan de verschillende
aspecten van het maatschappelijk leven, nu en in de toekomst. Beheersing van de Nederlandse taal is
onontbeerlijk bij het verwerven van inhoud en vaardigheden in alle leergebieden. In het funderend
onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal daarom van grote betekenis.
Taalverwerving en taalonderwijs in basis- en voortgezet onderwijs verlopen als het ware in cirkels:
dezelfde inhoud komt in toenemende complexiteit en mate van beheersing aan de orde. Het onderwijs
in Nederlandse taal in de onderbouw van het voortgezet onderwijs maakt deel uit van die concentrisch
verlopende ontwikkeling en sluit daarbij aan bij wat de leerling in het basisonderwijs heeft bereikt.
De kern van het vak bestaat uit het verwerven, verwerken en presenteren van informatie en meer
algemeen uit het leren communiceren met behulp van de Nederlandse taal. Daarbij gaat het steeds ook
om mengvormen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zoals een mondelinge presentatie die
wordt ondersteund door geschreven teksten en beeldmateriaal. Omgaan met de computer als bron van
informatie, als hulpmiddel en als communicatiemiddel is onlosmakelijk verbonden met de kern van het
vak. Strategische vaardigheden vormen een wezenlijk onderdeel: lees- en luisterstrategieën, het
opstellen van spreek- en schrijfplannen voor communicatieve handelingen. Ook door bewustwording
van het belang van conventies in het taalgebruik en van de mogelijkheden om met taal te 'spelen',
breiden leerlingen hun taalgereedschap en hun repertoire uit.
Het onderwijs in de Nederlandse taal sluit aan bij het beheersingsniveau en de leefwereld van de
leerling, en breidt deze uit. Leerlingen worden uitgedaagd tot taalactiviteiten en ontwikkelen een
positieve houding ten opzichte van verschillende vormen van taalgebruik. Vanwege het oriënterend
karakter van de onderbouw is het in het algemeen belangrijk dat de contexten tezamen over de volle
breedte reiken van de verschillende toepassingsgebieden van Nederlandse taal: het leven van alledag,
andere leergebieden, vervolgonderwijs en beroepenwereld en de Nederlandse taal zelf.
De relatie met andere vakken en leergebieden is tweezijdig: gebruik van teksten en contexten uit andere
leergebieden in het onderwijs in de Nederlandse taal en bewust werken aan taalonderwijs in het
onderwijs in andere leergebieden. De toepassing van taalvaardigheden in andere leergebieden is een
belangrijk punt van aandacht en maakt deel uit van het taalbeleid voor de hele school. Daarnaast is er
een inhoudelijke samenhang met het onderwijs in andere talen en in het leergebied Kunst en cultuur.
Kerndoelen:
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.

2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,
woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.

3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat.
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.

5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling
tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.

9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te
bereiden en uit te voeren.

10. De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op
grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van
nieuwe taalactiviteiten.

Engels
Karakteristiek
Engels neemt als wereldtaal voor ons land een centrale plaats in en is daarom voor alle leerlingen in het
hele voortgezet onderwijs een verplicht vak. Door beheersing van het Engels vergroten leerlingen
wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden.
Het onderwijs in het Engels bouwt voort op de eerste kennismaking in het basisonderwijs. In de
onderbouw van het voortgezet onderwijs is de kern van het vak in een aantal veel voorkomende
communicatieve situaties leren zelfredzaam te worden. Daarin zijn de mogelijkheden van de computer
als hulp- en communicatiemiddel, en met name die van het internet, onmisbaar.
De verschillende aspecten van taalvaardigheid (luisteren, gesprekken voeren, spreken, lezen en
schrijven) komen zoveel mogelijk in samenhang aan bod. Het luisteren naar en begrijpen van Engels
staat centraal en in samenhang daarmee het opbouwen van een basiswoordenschat. Het principe
'doeltaal = voertaal' is daartoe een krachtig middel en wordt dan ook zoveel mogelijk toegepast. De
schrijfdoelen zijn beperkt tot het functionele minimum van een kort en informeel contact in het Engels
via e-mail, chatten op internet en een brief. Door deze vijf aspecten van taalvaardigheid in de
kerndoelen op te nemen, wordt ook een relatie gelegd met het Common European Framework of
Reference (CEFR) en het taalportfolio dat op basis daarvan is ontwikkeld.
De toepassingsgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de leerling en breiden deze
uit. Daarin past ook dat leerlingen Engelstalig tekstmateriaal bestuderen dat aansluit bij de inhoud van
andere leergebieden en daarin ook wordt gebruikt. Mens en maatschappij, Mens en natuur, Kunst en
cultuur en Bewegen en sport kunnen dienen als bronnen voor thema's waarover wordt gesproken en
gelezen. Het onderwijs in de Nederlandse taal heeft weer andere raakvlakken: er zijn vaardigheden die
in beide vakken gelden (lees- en luisterstrategieën bijvoorbeeld) en de rol van het Engels in het
Nederlands kan worden verkend.
Kerndoelen

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels door veel te luisteren
naar gesproken en gezongen teksten.

12. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse woordenschat.
13. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven Engelstalige teksten.

14. De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te
ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

15. De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.
16. De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om
hulp te vragen.

17. De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via e-mail, brief en chatten.
18. De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten.
Wiskunde
Karakteristiek
Leerlingen hebben op verschillende manieren wiskunde nodig: buiten school in het leven van alledag,
op school ter ondersteuning van het leren in andere leergebieden en als voorbereiding op mogelijke
keuzes voor bepaalde vervolgopleidingen. In de eerste jaren van het voortgezet onderwijs verwerven
leerlingen inzicht en vaardigheden op het gebied van getallen, grootheden, maten, vormen, structuren
en de daarbij passende relaties, bewerkingen en functies. Aansluitend op het basisonderwijs
ontwikkelen ze hun vaardigheden in de ‘wiskundetaal’ en worden steeds verder ‘wiskundig geletterd en
gecijferd'.
De wiskundetaal bestaat onder andere uit rekenkundige, wiskundige en meetkundige uitdrukkingen,
meetkundige tekeningen en schema’s, modellen, formele en informele notaties, schematische
voorstellingen, tabellen, grafieken en opdrachten voor computer en rekenmachine. 'Wiskundig geletterd
en gecijferd worden' wil zeggen dat leerlingen het vermogen ontwikkelen om in de verschillende
situaties van hun huidig en toekomstig leven aan wiskunde gerelateerde informatie te herkennen, te

interpreteren en te gebruiken. Daartoe bouwen ze een repertoire op van parate kennis, inzichten,
routines en attitudes.
Omgang met rekenapparatuur en computers heeft in het wiskundeonderwijs een belangrijke en
veelzijdige plaats: leerlingen leren ze gebruiken als hulpmiddel, toepassingsmogelijkheid, informatiebron
en communicatiemiddel.
Leerlingen ontwikkelen in de basisvorming hun wiskundige kennis en vaardigheden met onderwerpen
van verschillende herkomst. Veel leerlingen zullen zich uitgedaagd voelen tot wiskundige activiteit als zij
in een betekenisvolle context, die past bij hun eigen niveau, aan wiskundige vraagstukken werken.
Anderen ontlenen die uitdaging wellicht aan een meer abstracte, theoretische benadering.
Vanwege het oriënterend karakter van de onderbouw is het in beide gevallen belangrijk dat de volle
breedte van de toepassingsgebieden van wiskunde aan bod komt: het leven van alledag, andere
leergebieden, vervolgonderwijs, de beroepenwereld en de wiskunde zelf.
De relatie met andere vakken en leergebieden is een tweezijdige: gebruik van contexten uit andere
leergebieden in het wiskundeonderwijs en bewust werken aan aspecten van wiskunde in het onderwijs
in andere leergebieden. De transfer van wiskundevaardigheden in andere leergebieden is een belangrijk
punt van aandacht en toepassing maakt deel uit van het beleid voor de hele school.
Kerndoelen

19. De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken
en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

20. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te
herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.

21. De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te onderscheiden van meningen
en beweringen, en leert daarbij met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven
en te krijgen.

22. De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve
getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen, en leert ermee te werken in
zinvolle en praktische situaties.

23. De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in
nauwkeurigheid, orde van grootte en marges die in een gegeven situatie passend zijn.

24. De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metrieke stelsel, en
leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen.

25. De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en
formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen.

26. De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan
afbeeldingen te maken en deze te interpreteren, en leert met hun eigenschappen en
afmetingen te rekenen en te redeneren.

27. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren, en leert
gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.
Mens en natuur
Karakteristiek
In dit brede leergebied is het actief leren van leerlingen te typeren vanuit twee verschillende
perspectieven. Van kindsbeen af wil de mens zijn omgeving begrijpen en zoekt hij naar verklaringen. Dit
element krijgt vorm in de combinatie van onderzoek leren doen met het leren gebruiken en toepassen
van achterliggende kennis en informatie. Daarnaast wil de mens de omgeving duurzaam beheersen om
nu en in de toekomst in de eigen behoeften te voorzien. Dit krijgt vorm in leren ontwerpen en leren
maken van bewuste keuzes.
Deze twee drijfveren spelen ook in de onderliggende vakdisciplines van het leergebied een rol. Het
leergebied Mens en natuur omvat elementen uit de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek
en verzorging. Het sluit in die visie ook aan bij de kerndoelen Oriëntatie op natuur en techniek van het
basisonderwijs. Het leergebied biedt leerlingen een oriëntatie op de levende en niet-levende natuur,
techniek en zorg. Sleutelbegrippen uit de verschillende vakken dienen ter ondersteuning daarvan.
Daarvoor is het nodig, deze op het niveau van de leerling in concrete situaties toe te passen. Voor de

betrokkenheid van leerlingen is het bovendien belangrijk uit te gaan van voor hen relevante
maatschappelijke situaties.
In het leergebied Mens en natuur ontwikkelen leerlingen vaardigheden om verschijnselen in de levende
en niet-levende natuur op een planmatige manier te onderzoeken. Zoveel mogelijk uitgaande van eigen
waarnemingen en verwondering doen leerlingen natuurwetenschappelijke kennis op en brengen zij die
in verband met abstractere theorieën en modellen. Het leergebied is ook gericht op het verwerven van
een kritische en onderzoekende houding.
Het aspect van het duurzaam beheersen van de omgeving wordt benaderd vanuit techniek, zorg en
milieu. Leerlingen maken kennis met de methodiek van ontwerpen en passen de geleerde vaardigheden
toe door een technisch product of een programma van eisen te ontwerpen. Zij leren daarbij bewuste
keuzes te maken met het oog op zorg voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Leerlingen leren daarbij
inzicht te krijgen in de consequenties van keuzes voor de eigen levenswijze.
De computer fungeert in het leergebied als hulpmiddel, middel tot communicatie, bron van informatie en
onderwerp van onderzoek en studie.
In het feitelijke onderwijsaanbod aan leerlingen kan de inhoud van het leergebied op verschillende
manieren worden geordend: in één leergebied, in twee leergebieden Natuur en techniek en Natuur en
zorg' in afzonderlijke vakken, in projecten of in mengvormen. In alle gevallen is het nodig de inhoud in
samenhang en in relatie tot elkaar aan te bieden en daarbij de samenhang te gebruiken met andere
vakken, met name Nederlands en wiskunde. Dat geldt ook voor de samenhang tussen onderzoek leren
doen en leren ontwerpen, vaardigheden die elkaar immers kunnen aanvullen en versterken.
Kerndoelen
28. De leerling leert vragen over onderwerpen uit het brede leergebied om te zetten in
onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te
voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.

29. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met
situaties in het dagelijks leven.

30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun
omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

31. De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in
processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.

32. De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar
natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie
en materie.

33. De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische
producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een
technisch product te ontwerpen en te maken.

34. De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam,
verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en
daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.

35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij
de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken,
uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
Mens en maatschappij
Karakteristiek
In dit leergebied staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen centraal: bij zichzelf en bij
ontwikkelingen in de wereld, in het verleden en in de maatschappij om hem heen. Leerlingen moeten
immers in de toekomst standpunten bepalen en beslissingen nemen over zaken van persoonlijk en van
algemeen belang. Het gaat daarom niet alleen om het begrijpen van verschijnselen in de actuele
maatschappelijke werkelijkheid (hoe zit het?), maar ook om het waarderen en beoordelen daarvan (wat
vind ik ervan?). Leerlingen in de leeftijd van 12-14 jaar breiden hun leefwereld uit, evenals hun
persoonlijke betrokkenheid daarbij. Ze doen dat in een wereld die complex is en voortdurend in
verandering.
Het leergebied Mens en maatschappij is erop gericht een kader op te bouwen om die wereld beter te
begrijpen. Het leergebied sluit daarbij aan bij de kerndoelen Mens en samenleving, Ruimte en Tijd van

het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, in het basisonderwijs. Het ruimtelijk perspectief biedt
een kader door het besef deel uit te maken van gebieden op verschillende schaal: de directe eigen
omgeving, Nederland, Europa en de wereld. Het tijdsperspectief helpt de veranderende wereld te
begrijpen vanuit een chronologische samenhang. Het maatschappelijk en economisch perspectief doen
dat vanuit het gezichtspunt van de burger als producent en consument, en als deelnemer aan de ‘civil
society’.
Verwondering over zowel het andere als het eigene is een centrale drijfveer in het leerproces van 12 –
14 jarigen. Vragen leren stellen, inlevingsvermogen ontwikkelen en een open, verkennende houding
aannemen zijn zowel doel als middel. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen gestimuleerd worden op
informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te leren nemen als burgers van een cultureel
diverse, democratische samenleving waarin de onderlinge afhankelijkheden groot zijn. Ze moeten leren
standpunten te bepalen en te onderbouwen met behulp van veelzijdige informatie.
In het leergebied Mens en maatschappij leren leerlingen dan ook wegwijs te worden in verschillende
soorten bronnen en deze gericht te gebruiken. Het internet en andere digitale bronnen verdienen daarbij
een belangrijke plaats om hun complexiteit, hun aantrekkelijkheid voor leerlingen en hun toenemende
communicatieve invloed.
In dit leergebied leren leerlingen ook nadrukkelijk de eigen omgeving te gebruiken als bron en
onderzoeksobject.
De leerinhoud kan op verschillende manieren aan de orde komen: in één integraal leergebied, in
afzonderlijke vakken, in projecten of in mengvormen daarvan. In alle gevallen is het nodig inhoud uit het
leergebied in onderlinge samenhang en relatie en met andere vakken of leergebieden aan te bieden.
Daardoor krijgen leerlingen inzicht in de samenhang in hun groter wordende leefwereld. Ze leren om
binnen democratische kaders de overeenkomsten en verschillen tussen mensen te waarderen en te
respecteren, en dat te uiten in betrokkenheid op zichzelf, elkaar en de omgeving.
Kerndoelen

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en
verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en
daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen
en personen in hun tijd te plaatsen.

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld
te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk
verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen
of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische
omgeving te betrekken.

41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren
om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te
vinden.

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van
keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren,
verkeer en milieu.

43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en
levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te
brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars
opvattingen en leefwijzen.

44. De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie
functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen
betrokken kunnen zijn.

45. De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen
voor zichzelf, Nederland en de wereld.

46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de
betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen)
leven in Nederland.

47. De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun
achtergrond, en leert daarbij de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van
mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.
Kunst en cultuur
Karakteristiek
In het leergebied Kunst en cultuur verdiepen en verbreden leerlingen hun kennismaking met
kunstzinnige en andere culturele uitingen. Zij verkennen en exploreren daarbij hun eigen productieve
mogelijkheden. Ze leren bovendien oog krijgen voor kunstzinnige en culturele diversiteit in de
Nederlandse samenleving en de diverse culturen in de wereld.
Het leergebied sluit aan op de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het
basisonderwijs. Dat betekent ook verdere uitwerking van de aandacht voor literaire expressie en voor
het cultureel erfgoed en voor de relatie tussen kunstuitingen en het dagelijks bestaan in al zijn culturele
diversiteit.
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontleent het leergebied zijn inhoud in de eerste plaats
aan de kunstzinnige disciplines: muziek, dans, drama en de beeldende vakken handenarbeid, tekenen,
textiele werkvormen en audiovisuele vorming.
De leerlingen ontwikkelen vaardigheden in het gebruik van verschillende technieken. Ze leren de
mogelijkheden van de verschillende kunstzinnige disciplines gebruiken. Er worden verschillende
functies verkend: uitdrukken van eigen gevoelens en ervaringen, vorm geven aan verbeelding en leren
communiceren door middel van beeld, geluid en (lichaams)taal. De leerlingen leren hun kunstzinnig
werk op een toegankelijke wijze aan anderen te presenteren en over het ontwerpproces te
communiceren. Daarbij en bij het gebruik van bronnen wordt de computer als hulp- en
communicatiemiddel gebruikt.
Behalve zelf vormgeven is kennismaken met de kunstzinnige en culturele uitingen van anderen van
belang. Dat geldt voor het werk van medeleerlingen, maar ook voor dat van professionele kunstenaars.
Leerlingen leren op exemplarische wijze kunst te begrijpen en te waarderen. Tot het leergebied hoort
daarom ook een in het programma ingebedde kennismaking met verschillende kunstuitingen door
bezoeken aan tentoonstellingen en uitvoeringen. Doel is dat alle leerlingen met verschillende soorten
professionele uitingen in elk geval kennismaken. Door de bezoeken op school voor te bereiden en de
ervaringen te verwerken, worden ze in het perspectief van de doelen van het leergebied geplaatst.
Ervaringen met het eigen werk en het werk van anderen kunnen in een kunstdossier worden vastgelegd
met behulp van schriftelijke, visuele of auditieve middelen.
In het feitelijke onderwijsaanbod aan leerlingen kan de leerinhoud van het leergebied op verschillende
manieren worden geordend: in één samenhangend leergebied, in afzonderlijke vakken, als onderdeel
van projecten of in mengvormen daarvan. In alle varianten is een brede oriëntatie op kunst en cultuur
het doel. Behalve met de vak- en leergebieden Nederlands, Engels en Mens en maatschappij zijn
daarin ook relaties te leggen met elementen uit wiskunde en Mens en natuur.
Kerndoelen

48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van
verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit
te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te
bewerkstelligen.

49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te
presenteren.

50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te
luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen.

51. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname
aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.

52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen,
waaronder dat van kunstenaars.

Bewegen en sport
Karakteristiek
Het leergebied is erop gericht alle kinderen te brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan
bewegen en sport, tot een bewuste keuze voor bewegen in het algemeen en voor specifieke
bewegingsactiviteiten in de vrije tijd. Daarop is dan ook de verschuiving gericht van het leren van de
basisvormen van bewegen, waarop in het basisonderwijs de nadruk ligt, naar een brede oriëntatie op
actuele bewegingscultuur in het voortgezet onderwijs.
De leeftijd van 12 tot 14 jaar is een turbulente periode, met een snelle verandering in lichamelijke
kenmerken. Tegelijkertijd betekent de overgang naar een andere school een ingrijpende verandering in
de sociale omgeving. De leerlingen moeten op zoek naar een nieuwe plek en identiteit in dat geheel.
Dat vergt oriëntatie en aanpassing. In deze periode worden leerlingen zich ook meer bewust van hun
eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en die van anderen. Prestaties in dit leergebied zijn voor
iedereen zichtbaar. Dat maakt leerlingen kwetsbaar. Het is daarom in deze leeftijdsfase belangrijk dat
ze kansen krijgen hun mogelijkheden in een veilige omgeving te verkennen en leren hun zelfvertrouwen
op het gebied van hun bewegingsmogelijkheden verder te ontwikkelen en te benutten. Respectvol
omgaan met verschillen in belangstelling, begaafdheid en tempo vraagt voortdurend om flexibiliteit en
om uitdagende en aansprekende bewegingssituaties. Aansluiten bij de bewegingservaring uit de
basisschoolperiode is daarbij essentieel.
Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit. Leerlingen verkennen en ontwikkelen naast hun
mogelijkheden in de rol van beweger ook die in de rol van ondersteuner en organisator. Er wordt
veelvuldig een beroep gedaan op verschillende sociale en regelvaardigheden. In tal van situaties wordt
van leerlingen verwacht dat ze elkaar helpen, onderling rollen en taken verdelen, op veiligheid letten,
respectvol met elkaar omgaan, zorgzaam zijn voor elkaar, met elkaar regels afspreken, samenwerken
en samen spelen. Leerlingen leren eenvoudige regeltaken vervullen, zoals elkaar hulp verlenen,
aanwijzingen geven en coachen, organiseren en rollen als scheidsrechter of jury vervullen. Deze sociale
en regeltaken maken het niet alleen mogelijk samen te bewegen, maar bieden leerlingen de
mogelijkheid te leren hoe ze die activiteiten met elkaar veilig op gang kunnen brengen en op gang
kunnen houden. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen bewegen en dat van anderen,
ook als de onderlinge verschillen groot zijn.
In het leergebied zijn relaties te leggen met de leergebieden Kunst en cultuur, Mens en natuur en Mens
en maatschappij.
Kerndoelen

53. De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening te oriënteren op veel
verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek,
bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en
daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.

54. De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire uit te
breiden.

55. De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te
passen.

56. De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met de
mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor elkaar.

57. De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig
en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen.

58. De leerling leert de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

